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20 листопада 2016
Неділя 22-а по Зісланні Св. Духа
Глас 5
Бл. Прп. Йосафати (Гордашевської).
Свв. тридцять трьох мчч.,
що в Мелітині. Прп. чудотворця Лазаря,
що постив на Галисійській горі.
Св. мч. Єпімаха.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Л ук и
1 6 , 19 -3 1
Сказав Господь притчу оцю: Був один багатий
чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на
ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь
у струпах; він бажав насититися тим, що падало
в багатого зі столу, і пси приходили і лизали його
рани. Та сталося, що помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки,
він підвів очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай
умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик
мій, бо я мучусь у цім полум'ї! Авраам же промовив: Сину, згадай, що ти одержав твої блага
за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім
того всього, між нами і вами закріпилася велика
пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідси до вас,
не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий: Отче, благаю тебе, пошли Лазара
в дім батька мого; я маю п'ять братів, нехай він
їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце
муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків;
нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче Аврааме, але, коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто
і з мертвих воскрес — не повірять.

Ап ос тол
до Г а л а ті в
6 , 1 1 -18
Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони
гарті тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки
уникнути переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть,
щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим
тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа, яким для мене світ розп'ятий і я — світові; бo ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але
нове створіння. На всіх тих, що ходитимуть за
цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не
завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани
Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.
Багатій із притчі не був винний у тому, що мав
велике багатство. Воно могло бути даром
для нього і для довколишніх людей, якби він
умів помічати цих людей. Якби він бачив убогого Лазаря і відчував його проблеми, його
хвороби, брак найнеобхіднішого для життя!
А багатій просто ковзав по ньому байдужим
поглядом, – можливо, навіть щодня. І ніколи
він не опускався до Лазаря, щоб спитати: як
його звуть, чому він тут опинився, звідки
початки тієї життєвої драми і трагедії, які
привели його на дно суспільства.
Продовження на 2-ій сторінці

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.5) Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,*
оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням своїм.
Слава: Кондак воскресний: (г.5) До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,*
умерлих як Творець воскресив з собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви ізбавився,
Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи.
I нині: Богородичний: (г.5) Радуйся, двері Господні непроходимі,* радуйся, стіно і покрове тих, що
прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і подружжям незаймана, що родила
плоттю Творця твого і Бога.* Молитись не переставай за тих, що оспівують* і поклоняються різдву
Твоєму.

Продовження з 1-ої сторінки

Хоча ми не маємо великого багатства, але як часто ми можемо уподібнюватися не до Лазаря,
а до цього багатія! Це стається, коли ми так само байдуже і зверхньо дивимося на людей, які
переживають нещастя, коли намагаємося втекти від споглядання їхніх хвороб і нещасть. Коли
ми нерідко навіть не знаємо, хто живе біля нас, у сусідній квартирі, як його звуть і що йому
потрібно.
Сьогоднішня притча нагадує нам про необхідність частіше озиратися довкола, відчувати
потреби інших людей, не бути байдужими і бездушними. Христос нагадує нам про те, що ми
кожним своїм учинком не тільки допомагаємо нашому ближньому або залишаємо його обіч наших
інтересів. Ми таким чином торуємо собі шлях у майбутнє, ми складаємо іспит нашого сумління,
іспит того, наскільки ми готові до досґгнення й перебування в майбутньому Небесному Царстві.
І вже тоді, коли ми будемо в іншому світі, пізно буде щось визначати і коригувати.
Хотітиметься, як багатієві з притчі, озирнутися і змінити щось. А буде вже надто пізно! І саме
тому Христос постійно закликає і запрошує нас квапитися, не чекати, доки прийде кінець нашого
життєвого шляху, а повсякчас робити добро й милосердя, доки ми є ще в дорозі до Вічности.
Сьогоднішня притча нагадує нам про потребу зупинитися, озирнутися, згадати, що в світі є не
тільки наші власні потреби і омріяна нами життєва перспектива. А є й інші люди, які живуть
своїм власним життям. І воно нічим не бідніше духовно за наше життя. Христос закликає нас
зуміти оцінити їхній внутрішній світ, зглянутися на їхні запити й потреби і вміти бути чуйними
і милосердними. До милосердя й любови закликає нас Той, Хто є досконалим зразком добра
і милосердя для кожного із нас. Він закликає до того, щоб ми вчилися боронити й підтримувати
слабких цього світу. Бо саме у слабкості згодом виявиться їхня сила. І, можливо, колись ми
проситимемо їхньої молитви так, як просив нещасний багатій із притчі, щоб Лазар хоча б краплиною води змочив його засохлі від пекельної спеки вуста (Лк. 16:24). Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
забезпечення праведника 21-26;
старання про ближнього 27-35;

21 Мій сину! Бережи розум і обачність; нехай не
зникають з-перед очей у тебе, 22 і вони будуть
життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. 23 Тоді
ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя
не спотикнеться. 24 Коли сідатимеш, нічого не
будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде
солодкий. 25 Не бійся ні переляку раптового, ані
напасти злих, коли нагряне, 26 бо Господь буде
безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки.
27 Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. 28 Не
кажи ближньому: “Йди геть, потім прийдеш, дам
узавтра”, - коли є у тебе щось. 29. Не куй зла на
твого ближнього, коли він з тобою перебуває
в довір'ї. 30 Не сварися з чоловіком без причини,
якщо він тобі зла не заподіяв. 31 Насильникові
не завидуй, не наслідуй його поведінки, 32 бо
розбещений для Господа осоружний, з праведниками ж його дружба. 33 Прокляття Господа
в домі злого, а житло праведника він благословляє. 34 З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. 35 Мудрі беруть у насліддя славу,
доля безумних - ганьба.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– А взагалі то життя прекрасне і дивовижне,

я сам поки цього ще не відчував, але багато
про це чув, і навіть у фільмах бачив.

10 ТЕЗ ПРО ЦІННІСТЬ ЧАСУ,
СОЦМЕРЕЖІ І ВМІННЯ СЛУХАТИ (2)
Владика Борис Ґудзяк

5. Час справді стає шаленим, але я думаю,
що ми не є приречені. Знаєте, коли з'явилися
першодрукарі, коли книги почали друкувати у відносно великих обсягах, це також була революція
комунікацій. Коли європейці відкрили Америку,
це теж був переворот. Інформації ставало більше. «Світ валився»! Валився, але не завалився.
Сьогодні, у цьому шаленому часі, помітьте,
люди починають горнутися до тих осіб і ситуацій,
які привертають нас до того, чого наше серце
прагне. Візьмімо за приклад кардинала Любомира Гузара. Безумовно, важливим є те, що він
каже, але не менш важливим є те, як він говорить. Кардинал Гузар спілкується повільно,
спокійно, з гумором. Гумор — це спосіб легко
відкрити людині нові знання. І йому це вдається,
Любомир Гузар повертає людей до Бога, до Великого Бога. На мою думку, світ приходить до
цього — до пауз, перепочинку, думання. До миру.
6. Думаю, що чудовим способом відрізнити
вартісне від другорядного є уважне слухання. Уважне слухання завжди є критичним. Коли
ми слухаємо й аналізуємо, а не лише «розвішуємо вуха», нас складно надурити, збити зі шляху. Тут мова не лише про порятунок від авантюрних пропозицій, тут ідеться і про те, що, слухаючи уважно, людина може почути себе і відповісти на питання: «Чого саме я хочу? Що
справді є необхідним?»
7. Переконаний, що справді великі люди уміли
слухати. А відтак — прислухатися. Цього часто
бракує сьогоднішнім українським політикам.
Розвиваючи власні проекти, пишучи закони і пра-

цюючи «на камери», вони забувають уважно
слухати тих, кого представляють, кому власне й
служать. Лідером є не той, хто наказує. У першу
чергу лідером є той, хто провадить, бо чує своїх
підопічних. Однак не лише там, нагорі вміння
слухати допомагає. У нашому повсякденному
житті теж дуже важливо чути. Чи чуємо ми наше
втомлене тіло, коли на годину довше засиджуємося вночі на новинних сайтах і у соціальних
мережах? Я сам себе часто на цьому «ловлю» –
коли неможливо відірватися від монітору, бо
важко не знати, що відбувається в Україні. Однак над цим треба працювати, контролювати
себе. Буде дуже неправильно, якщо ми будемо цілий час втомленими. Не варто щоразу
думати: «Якщо я цього не зроблю, ніхто не зробить. Якщо я дам слабинку, світ завалиться»…
Далі буде...

ЗВЕРШЕННЯ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
Сьогодні, о год. 9.00, у Соборі Святого Івана
Хрестителя в Перемишлі, відбудеться обряд
закриття «Дверей Милосердя». Богослуження
очолить Архиєпископ Кир Євген Митрополит
Перемисько-Варшавський.
СВЯТКУВАННЯ В ЧЕСТЬ СВ. ЙОСАФАТА
У п’ятницю 25 листопада Свята Церква відзначає день святого священомученика Йосафата,
архиєпископа Полоцького. Порядок богослужень
святочний. Відбудеться також адорація нетлінних мощей святого, які зберігаються в нашому
храмі.
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
В суботу 26 листопада, відзначимо
День пам’яті жертв голодоморів.
Цього дня, о 17.00 год., за всі ці
жертви відслужимо у Катедральному соборі Панахиду. Опісля перейдемо під дзвінницю, де запалимо світло –
символ нашої пам’яті про мільйони невинно
замучених українців.
Заохочуємо також приєднатися до Акції «Запали
свічку», яка щорік, цього ж дня, відбувається по
всьому світі. Традиційно о 16.00 год. пам'ять
загиблих під час геноциду українського народу
вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку у хатах на підвіконня.
ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКВИ У БРАНЄВІ
У неділю, 27 листопада, на усіх богослужіннях
відбудеться збірка (таца) на потреби ремонту
церкви в Бранєві.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.

МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ ПРАВЕДНОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
В листопаді молимося в намірені прослави Праведного Митрополита Андрея Шептицького. Щоденно після Літургії проказуватимемо молитву
в цьому наміренні.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ІВАНА ФРАНКА
З нагоди 160-річчя від дня народження і 100ліття від дня смерті Івана Франка запрошуємо на
популярно-наукову конференція про цього генія.
Доповіді, також про зв'язки цього видатного українця з Перемишлем, зачитають науковці і дослідники життя та творчості Франка з університетів
у Львові і Дрогобичі.
Конференція відбудеться у неділю 27 листопада
о год. 14:00 в Народному домі. Сердечно запрошуємо до участі!
ОУП у Перемишлі

«КРАЙКА. ВДОМА.» - ПІД СТРІХИ!
У минулу неділю в Народному домі відбувся
незвичайний концерт, який промував новий диск
"Крайка. Вдома." Усі, хо не був на цій небуденній
події мають змогу відчути її смак - достатньо
придбати диск і насолоджуватися піснями Надсяння, Любачівщини, Лемкіщини. Варто поповнити свою аудіотеку цим виданням. Це також ідеальний подарунок з перемиської і любачівської
землі, який можна б подарувати тим, які живуть
поза рідними землями - у північній, західній
Польщі чи за океаном.
Диски доступні в Народному домі. Заохочуємо!
ОУП у Перемишлі



Обірвалась, замовкла струна,
Лиш тремтять недоспівані звуки...

15 жовтня 2016 року, на 78-му році життя
відійшов у вічність наш сердечний друг
і приятель

+ Зенон Павлинський,
достойний Перемишлянин
високого патріотичного духу, якому ніколи
не була байдужа доля нашої громади. Людина
великого і щирого серця, відкрита, доброзичлива,
та життєрадісна, яка «жила цілою міццю я».
Єднаємось у скорботі й молитві та висловлюємо
щире і глибоке співчуття родині,
дітям та онукам.
Пам‘ять про бл. п. Зенона назавжди
залишиться у наших серцях і спогадах.
Сотвори Господи Йому Вічную Пам‘ять!
Нехай рідна земля буде Тобі пухом.
Приятелі та члени перемиських відділів
Українського вчительського товариства
та Об‘єднання українців у Польщі.



23-та НЕДІЛЯ - 27.11.2016 – глас 6
+ Св. і всехвального ап. Филипа.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

22-та НЕДІЛЯ - 20.11.2016 – глас 5
Бл. Прп. Йосафати (Гордашевської). Свв. тридцять
трьох мчч., що в Мелітині. Прп. чудотворця Лазаря,
що постив на Галисійській горі.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.45 – Молебень до Христа Милосердного
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія,
Хресний хід і закриття «Дверей Милосердя»
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 21.11.2016
+ Собор святого архистратига Михаїла й інших
безплотних сил.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Акафіст Святому Архистратигу Михаїлу
і всім небесним хорам
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 22.11.2016
Свв. мчч. Онисифора й Порфирія. Прп. Матрони.
Прп. Теоктисти, що з Лезви.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

Репетиція відбудеться у середу о год.18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді
і дорослих.
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
У понеділок, 21 листопада, відзначаємо пам’ять
Архистратига Михаїла. Порядок богослужень
святочний. О год. 8.15 відслужимо Акафіст до
Св. Архистратига Михаїла. Запрошуємо.
З сумом сповіщаємо, що 9 листопада, упокоїлася в Бозі
наша парафіянка, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Єва Білас
Похорон покійної відбувся у суботу 12 листопада у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького. Душу померлої Єви поручаємо вашій пам’яті та молитвам.
Родині та близьким покійної висловлюємо наше щире
співчуття.

Вічна Їй пам'ять!

СЕРЕДА - 23.11.2016
Свв. апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

З сумом сповіщаємо, що 14 листопада, упокоїлася
в Бозі наша парафіянка, блаженної пам'яті:

ЧЕТВЕР - 24.11.2016
Свв. мчч. Мини, Віктора й Вінкентія. Св. мчц.
Стефаніди. Прп. ісп. Теодора Студита.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 25.11.2016
+ Св. свщмч. Йосафата, архиєп. Полоцького.
Св. Йоана Милостивого, патр. Олександрійського.
Прп. Ніла.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

СУБОТА - 26.11.2016
День пам’яті жертв голодоморів
+ Св. Йоана Золотустого, архиєп. Царгородського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Панахида за жертвами Голодоморів

Р.

Б.

Михайлина Герчак
Похорон покійної відбувся у середу 16 листопада на
цвинтарі в Молодовичах. Душу померлої Михайлини поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!
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